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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 19 април 2017 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Румен Георгиев

ОТСЪСТВАЩИ: Камен Иванов и Румен Боев

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
При обсъждане на т. 22, 38 и 39 присъства Мария Зафирова – н-к отдел „Европейски и международни проекти и програми“, АВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

1. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ….. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски съд за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ... за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на покрива на сградата.
Извлечение от протокол № 24/10.04.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за ремонт на покрив на сградата на Съдебна палата Шумен.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по правилата за натовареност за административните дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Бургас за 2017 г. със …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по правилата за натовареност за административните дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Бургас със ….
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на покрив на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 23/05.04.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ авариен ремонт на покрива на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. В седем дневен срок от възстановяване на разходите от другите ползватели на сградата, административния ръководител на Административен съд гр. Монтана следва да уведоми комисия „Бюджет и финанси“ за размера на възстановените суми, във връзка с извършения ремонт на покрива на сградата.
3. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към РБСС“ към JES.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. с цел осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към РБСС“ към JES.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за цялостно фино почистване и измиване на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 24/10.04.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за цялостно фино почистване и измиване на сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за непредвиден текущ ремонт на системата за видеонаблюдение.
Извлечение от протокол № 23/05.04.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Своге по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за непредвиден текущ ремонт на системата за видеонаблюдение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 10/05.04.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства в размер на …. за придобиване на телевизор и стойка към него, във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, до изразяване на становище от дирекция „Публична комуникация и протокол“ относно необходимостта и целесъобразността на закупуването.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. пожарогасители с въглероден диоксит, 3 бр. воден пожарогасител, 1 бр. прахов пожарогасител и 1 бр. воден пожарогасител за пожари клас В-9л.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разходите за закупуване на три броя пожарогасители с въглероден диоксит, три броя водни пожарогасители, един брой прахов пожарогасител и един брой воден пожарогасител за пожари клас В-9л., в размер на …., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Корекция по параграфа ще бъде извършена, след реално възникнала необходимост от средства през годината.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

15. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с …., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.

Разни. 

19. ОТНОСНО: Избор на изпълнител на услуга за изработка на техническо задание като част от документация за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на групова застраховка „Злополука“ за органите на съдебната власт.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.04.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС за изработка на техническо задание за обществена поръчка за групова застраховка „Злополука“ на органите на съдебната власт, в това число техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избор на посочените показатели, осигурителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методиката на оценка.
ОПРЕДЕЛЯ предмета на обществената поръчка и нейния обхват – „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“.
ПРИЕМА в обхвата на обществената поръчка да бъдат включени и допълнителни рискове в резултат на заболяване.
ПРИЕМА в документацията за възлагане на обществената поръчка да не бъде поставяно изискване за презастраховане на застрахователния договор. 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „КПМГ България“ ООД договор за изработка на техническо задание на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“, в това число техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерии за възлагане на поръчка и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методика за оценка, на стойност в размер на ….. без ДДС, като срока за изработката е 1 /един/ месец.
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществено поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“, както и да сключи договор или да прекрати процедурата.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил за нуждите на Софийски районен съд.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на предложението на председателя на Върховен касационен съд за предоставяне на автомобил за нуждите на Софийски районен съд, за следващо заседание на комисията.


21. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд на парична гаранция по гр.д. № …. на 28 състав по описа на СРС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка гаранция в размер на …. по гр.д. № …. на 28 състав по описа на СРС.


22. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол № 38/02.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 22 за следващото заседание на комисията и дава възможност на членовете на  Комисия „Бюджет и финанси“ да отправят предложения за участие на ВСС по Програмата за подкрепа на структурните реформи /ППСР/.


23. ОТНОСНО: Разработени пределни цени - лимити, които да се съблюдават при разходването на средства за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 4/25.01.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА пределни цени за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт, както следва:


Копирна техника, разпределена по скорост
ЛИМИТ – цена с ДДС
До 25 ppm А4
5 800,00 лв.
До 30 ppm А4
5 900,00 лв.
До 35 ppm А4
7 400,00 лв.
До 45 ppm А4
11 200,00 лв.
До 55 ppm А4
14 400,00 лв.
До 65 ppm А4
16 500,00 лв.


24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра за поощрение на …. – завеждащ ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Силистра, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощрение на … – завеждащ ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Силистра с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.
Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


25. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 24/10.04.2017 г. относно възлагане на административните ръководители на органите на съдебната власт да провеждат обществени поръчки за строителство и инженеринг, в качеството им на Възложители, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласува решението по т. 1.2 по протокол № 24/10.04.2017 г. на комисия „Управление на собствеността“.
По отношение на останалите решения по т. 1 от протокол № 24/10.04.2017 г. на КУС отлага съгласуването до окончателно произнасяне на комисия „Управление на собствеността“.


26. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните свети, което ще се проведе в периода 7-9 юни 2017 г. в гр. Париж, Франция.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните свети, което ще се проведе в периода 6-10 юни 2017 г. в гр. Париж, Франция, следните лица:
- от Съдийската колегия на ВСС:
Даниела Костова и Галина Карагьозова;
- от Прокурорската колегия на ВСС:
Румен Боев и Ясен Тодоров;
- Наталия Андреева – преводач от английски на български език и обратно;
- Саша Николова - преводач от английски на български език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводачите са за сметка на Висшия съдебен съвет.


27. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения за участие в комисия за избор на изпълнител по реда на ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС“, възлагана в изпълнение на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участниците в комисията - Румен Боев - член на ВСС, …. - началник на отдел в АВСС и …. – младши експерт - юрисконсулт в АВСС възнаграждение в размер на …. за всеки участник в съответствие с т. 24 от Заповед № ВСС-3024 от 27 февруари 2017 г. на г-жа Милка Здравкова Варнова - Итова, определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участника …. на основание т. 24 от Заповед № ВСС-3024 от 27 февруари 2017 г. на г-жа Милка Здравкова Варнова - Итова, определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г. и чл. 7 от сключен договор № ВСС-3028 от 27.02.2017 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участника …. на основание т. 24 от Заповед № ВСС-3024 от 27 февруари 2017 г. на г-жа Милка Здравкова Варнова - Итова, определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г. и чл. 7 от сключен договор № ВСС-3026 от 27.02.2017 г.

28. ОТНОСНО: Молба от …. - бивш служител на Районен съд гр. Пловдив за изплащане на разлики в трудовото възнаграждение за периода 01.09.2016 г. – 04.11.2016 г. и в обезщетението по чл. 354 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

31. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Р България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2017 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2017 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за I-во тримесечие на 2017 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2017 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2017 г.
5. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за I-во тримесечие на 2017 г.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за изграждане и оборудване на помещение за работа по ЗЗКИ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за обособяване на помещение за работа по ЗЗКИ, в т.ч. видеонаблюдение …., СОТ – …. и параван обособяващ зона за лица – ..., поради ограничени финансови възможности на бюджета на съдебната власт за 2017 г. 


36. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността и почивното дело на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на ВКС за 2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА  корекции по бюджета за дейността на учебното и почивното дело на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2017 г., съгласно приложението.


38. ОТНОСНО: Изменение в Решение по т. 48 от Протокол № 33/ 30.08.2016 от заседание на Комисия „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на ВСС от 28.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Изменя и допълва решение на Решение по т. 48 от Протокол № 33/30.08.2016 г. на Комисия „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на ВСС от 28.07.2016 г., като думите „да подписва за Възложител гражданските договори с членовете на Висшия съдебен съвет“ се заменят с „да издава заповеди за членовете на Висшия съдебен съвет“, както и „да приема извършената работа по договорите“ се заменя с „да приема извършената работа съгласно издадените заповеди“.


39. ОТНОСНО: Упълномощаване на директора на Националния институт на правосъдието да издава заповеди за определяне на преподавателя, програмата на обучението и размера на възнаграждението.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА на директора на Националния институт на правосъдието да издава заповеди за определяне на преподавателя, програмата на обучението и размера на възнаграждението по тарифа, определена от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието във връзка с изпълнението на проекти по ОП „Добро управление“ с бенефициент НИП, считано от датата на влизане в сила на ПМС № 72 за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерски съвет от 2010 г., за координация при управлението на средствата на Европейския съюз на основание чл. 30, ал. 2, т. 3 и т. 20 от Закона за съдебната власт и чл. 28, ал. 4 от ПМС № 189/2016 г., изменено с ПМС №  72/07.04.2017 г.  


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.04.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.04.2017 г.
Изменение в Решение по т. 48 от Протокол № 33 от заседание на Комисия „Бюджет и финанси“, проведено на 30.08.2016 г.
	Упълномощаване на директора на Националния институт на правосъдието да издава заповеди за определяне на преподавателя, програмата на обучението и размера на възнаграждението.

41. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 27.04.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
- „Дава съгласие“
 Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по правилата за натовареност за административните дела.
	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към РБСС“ към JES.
	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.
	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
    1.9. Корекция по бюджета за дейността и почивното дело на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на ВКС за 2017 г. 
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на покрива на сградата.
- „Не дава съгласие“
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за изграждане и оборудване на помещение за работа по ЗЗКИ.
- „Съвместно с КУС“
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на покрив на сградата на съда.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за цялостно фино почистване и измиване на сградата на съда.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за непредвиден текущ ремонт на системата за видеонаблюдение.
2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
             4. Разни.
   4.1. Разработени пределни цени - лимити, които да се съблюдават при разходването на средства за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт.
   4.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Р България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ





